כנס מכון אהרן למדיניות כלכלית 2019
השקעות נמוכות ,פריון נמוך  -מדוע המשק נשאר מאחור?

יום חמישי 16 ,במאי  ,2019בשעה 8:45
בניין אריסון-לאודר
קמפוס המרכז הבינתחומי ,רחוב כנפי נשרים ,הרצליה

סוגיות מרכזיות שידונו בכנס:
האם הכלכלה העולמית בדרך למיתון?
מהם אתגרי היציבות הפיננסית לכלכלה העולמית ולישראל?
האם קטר ההיי טק ימשוך את רכבת הכלכלה הישראלית?
האם פריון העבודה בישראל יכול להשתוות לשוודיה?
מדוע חלקו של הסחר הבינלאומי בתוצר בישראל יורד ,בניגוד למגמה בעולם?
האם כישורי העובדים בישראל פוגעים בצמיחה הכלכלית?
מדוע ההשקעה בתשתיות ציבוריות בישראל נמוכה?
מדוע השקעות הסקטור העסקי בישראל יורדות ובחו"ל עולות?
האם הבירוקרטיה והרגולציה מונעות השקעות?
האם שילוב נשים ,ערבים וחרדים בהיי טק הוא מפתח לצמיחת המשק?
מנחה הכנס:
פרופ’ עומר מואב ,יו”ר הכנס השנתי של מכון אהרן למדיניות כלכלית ,המרכז הבינתחומי הרצליה
8:45

התכנסות

9:15

ברכות  -פרופ’ אוריאל רייכמן ,נשיא ומייסד הבינתחומי הרצליה

 9:20מר שלמה דוברת ,מייסד ושותף כללי ,ויולה; יו”ר מכון אהרן למדיניות כלכלית
	“אסטרטגיה כלכלית לישראל”

 9:35מושב ראשון :הכלכלה העולמית ויציבות פיננסית
פרופ’ אמיר ירון ,נגיד בנק ישראל
Prof. Ignazio Visco, Bank of Italy Governor
* “”Stability and normalization in the euro bloc

גב’ ענת לוין ,לשעבר משנה למנכ”ל ,חטיבת השקעות ופיננסים ,כלל ביטוח בראיונות על
“היציבות הפיננסית והכלכלית בישראל – מה למדנו ומה יש לעשות?”
ד”ר משה ברקת ,הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר
מר דוד ברודט ,יו”ר בנק לאומי
* Mr. Craig Beaumont, IMF Mission Chief for Israel

דיון עם הקהל  20 -דקות
סיכום המושב ,פרופ’ עומר מואב
 11:05הפסקת קפה

 11:30מושב שני (חלק ראשון) :השקעות ומנועי צמיחה  -מאקרו
Mr. Anders Borg, Former Swedish Minister of Finance
* “?”Can Israel become Sweden

מר שאול מרידור ,הממונה על התקציבים במשרד האוצר
“השקעה בתשתיות ותקציב המדינה”
פרופ’ צבי אקשטיין ,ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ,דיקן בית ספר טיומקין לכלכלה,
הבינתחומי הרצליה
“אסטרטגיה כלכלית להשקעות במשק”
פרופ’ אבי שמחון ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה
“כיצד מתרגמים את הצלחת ההי טק לצמיחה כלכלית?”
תגובות:
גב’ יעל אנדורן ,לשעבר מנכ”לית משרד האוצר
ד”ר סאמר חאג’ יחיא ,בנק לאומי; הבינתחומי הרצליה
דיון עם הקהל  20 -דקות
סיכום המושב ,פרופ’ עומר מואב
 13:05ארוחת צהריים

 14:05מושב שני (חלק שני) :השקעות ומנועי צמיחה – ביזנס
* Dr. Carlo De Notaristefani, Executive Vice President, Global Operationns , Teva

ראיון  -אחד על אחד  -מר רוני חזקיהו ,החשב הכללי במשרד האוצר,
גב’ מירב ארלוזרוב ,פרשנית בכירה ,דה מרקר
ד”ר סרגיי סומקין ,חוקר בכיר במכון אהרן למדיניות כלכלית ,הבינתחומי הרצליה
“האם ההיי טק יכול להיות מנוע צמיחה למשק?”
פאנל בהנחיית מר חיים שני ,מייסד ושותף כללי בקרן  IGPבנושא
“חסמים להשקעות בהייטק”
בהשתתפות:
גב׳ נעמי קריגר כרמי ,ראש הזירה החברתית-ציבורית ,רשות החדשנות
מר איל ולדמן ,מנכ״ל ומייסד מלאנוקס
מר יניב גרטי ,מנכ״ל אינטל ישראל
תגובות:
גב׳ שירה גרינברג ,הכלכלנית הראשית ,משרד האוצר
מר עמית בן צבי ,שותף בקרן ההשקעות הפרטיות פימי ()FIMI
מר שחר תורג׳מן ,יו״ר קבוצת בריל
מר יעקב הלפרין ,מנכ״ל ובעלים ,רשת אופטיקה הלפרין
מר אלי פלאי ,מייסד ויו״ר המכון החרדי למחקרי מדיניות
דיון עם הקהל  20 -דקות
סיכום המושב והכנס ,פרופ’ עומר מואב
 16:15סיום
* ההרצאות תועברנה בשפה האנגלית ,ללא תרגום סימולטני.
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